Bases completes del Reconeixement “Ets la Pera”

Reconeixement “Ets la Pera”

1.- EMPRESA ORGANITZADORA
L’organitzador de Reconeixement és el Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Protegida Pera de Lleida, amb número d'identificació fiscal G25607136 i
domicili socials a Carrer del Corregidor Escofet, nº64, 25005 Lleida, al que s’hauran
de dirigir totes les comunicacions i notificacions relatives al desenvolupament del
mateix.
2.- FINALITAT DEL RECONEIXEMENT
El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida (en
endavant “L’ORGANITZACIÓ”), promou un reconeixement d’una persona d’origen
lleidatà o amb arrelament a la demarcació per la seva vessant de promoció i
compromís amb el territori i amb la fruita de Lleida.
La persona triada serà la que apadrinarà la collita de la DOP Pera de Lleida de la
campanya 2021-2022 i rebrà una obra personalitzada dels artistes me_lata amb el
seu nom i el reconeixement “Ets la pera”.
Les candidatures podran ser proposant-se el/la participant a títol personal o
proposant una tercera persona.

3.- ÀMBIT TERRITORIAL
Podran participar persones d’arreu del territori català però aquells que es proposin
per a rebre el reconeixement hauran d’acreditar la procedència lleidatana o, en el
seu defecte, la vinculació o arrelament a la demarcació.
4.- DATES DE LA PROMOCIÓ
El termini per participar al reconeixement, sempre que es compleixin les altres
condicions que més endavant es detallen, serà el dilluns deia 21 de juny de 2021.
L'elecció la persona que serà la pera tindrà lloc el dimarts 22 de juny de 2021 entre
totes les candidatures presentades al reconeixement que compleixin el que
disposen aquestes Bases.
5.- PERFILS QUE BUSCA EL RECONEIXEMENT
L’ORGANITZACIÓ cerca una persona d’origen lleidatà o amb arrelament a la
demarcació que destaqui o hagi destacat en els darrers temps per la seva vessant
de promoció i compromís amb el territori i amb la fruita de Lleida.
6.- PREMIS
El premi que rebrà el/la guanyador/guanyadora serà la invitació a ser el/la
padrí/padrina de la collita de la DOP Pera de Lleida campanya 2021-2022 i l’obseui
d’una obra personalitzada dels artistes me_lata amb el seu nom i el reconeixement
“Ets la pera”.
7.- MECÀNICA DEL RECONEIXEMENT
Els/les participants enviaran candidatures seguint les indicacions dels organitzadors
i argumentaran perquè creuen que la persona designada és mereixedora de rebre
el Reconeixement de “Ets la pera”.
Les candidatures es presentarà a través de les xarxes socials de la DOP Pera de
Lleida (responent els post que l’organització hi publicarà) o per correu electrònic a:
marketing@peradelleida.es.
8.- JURAT
Els membres del Consell Regulador de la Denominació d’Origen de la DOP Pera de
Lleida es reunirà el 22 de juny de 2021 a la seu del CRDOP Pera de Lleida per
valorar les propostes segons la trajectòria dels candidats i la seva vinculació i
promoció de Lleida. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

9.- COMUNICACIÓ I ACCEPTACIÓ DEL PREMI
L’ORGANITZACIÓ contactarà el mateix 22 de juny de 2021 amb el/la
candidat/candidata triat/triada.

10.- LLIURAMENT DEL PREMI
L’ORGANITZACIÓ es coordinarà amb la persona triada per acordar l’acte de públic
d’inici de campanya, moment en que se li lliurarà l’obra original “Ets la pera”
personalitzada amb el seu nom.
L’acte públic d’inici de campanya i el lliurament del premi s’enregistraran per a la
seva publicació posterior en diferents canals amb l’objectiu de promocionar l’acte.
La no acceptació del reconeixement en les condicions fixades en les presents Bases
implicarà la renúncia total a aquest.
11.- DIVULGACIÓ DE LES IMATGES ENREGISTRADES
La persona triada per al reconeixement accepta que, d'acord amb les normes de les
diferents xarxes, que les imatges i/o vídeos poden ser compartits per altres usuaris
i altres xarxes socials. L’acceptació del reconeixement suposa, per tant, l'acceptació
de les normes de les xarxes socials (Instagram, twitter, tiktok, facebook, youtube).
12.- UTILITZACIÓ DEL NOM I LA IMATGE DEL/DE LA
GUANYADOR/GUANYADORA
La persona triada per al reconeixement accepta l’ús del seu nom, així com de la
seva imatge en totes aquelles activitats relacionades amb el reconeixement, amb
finalitats publicitàries o de divulgació, a través de qualsevol mitjà, sense que el/la
guanyador/guanyadora tingui dret a rebre pagament o contraprestació per això i
sense que aquesta difusió s'hagi de sotmetre a límit temporal o territorial algun.
13.- CESSIÓ DE DRETS
La persona triada per al reconeixement autoritza expressament a l’organització,
sense limitació temporal ni territorial, a exhibir, publicar i/o difondre imatges i/o
vídeos resultants de tot el procés amb la única finalitat de realitzar, executar i
concloure el reconeixement, així com la promoció i divulgació de futures edicions
del mateix.
La persona triada per al reconeixement cedeix a l’organització tots els drets d’imatge
que els pogués correspondre en relació a difusió de les imatges i/o vídeos. Aquesta
cessió serà sobre qualsevol dret d'explotació, en qualsevol forma, modalitat i suport.
Aquesta cessió de drets és gratuïta i amb caràcter d'exclusiva, i sense cap limitació

ni territorial ni temporal i autoritza a l’organització a emetre els vídeos en diferents
suports promocionals amb l’objectiu exclusiu de promoure aquest reconeixement.
14.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de
Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i altres disposicions
dictades en el seu desenvolupament, l'enviament voluntari de les dades personals
(inclòs el nom, cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic i codi postal) per a
contactar correctament i poder fer efectiu el premi, suposa el consentiment del
guanyador perquè l’organització els tracti de forma automatitzada amb la finalitat de
dur a terme les gestions i comunicacions necessàries per al correcte
desenvolupament d'”EL CONCURS”; al qual s'adscriu. Els/les participants
garanteixen que totes les dades facilitades són certes.
15.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Els participants, pel sol fet de participar al reconeixement accepten les seves bases.
Així mateix, accepten el criteri de l’ORGANITZACIÓ pel que fa a la resolució de
qualsevol qüestió derivada del reconeixement acceptant sotmetre als jutjats i
tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya) en cas de litigi, renunciant expressament
al fur que els pogués correspondre. L'incompliment de qualsevol de les Bases per
part del participant determinarà la immediata eliminació.
16.- RESPONSABILITAT
S’exonera a l’ORGANITZACIÓ de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis
de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure a la
utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en
particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada
per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.
Igualment, s'exclou a l’ORGANITZACIÓ de tota responsabilitat pels danys i
perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure a l'ús indegut o manipulació
que usuaris o tercers no autoritzats puguin realitzar respecte del contingut general
de la present pàgina, així com de la vulneració els drets de propietat intel·lectual si
s'escau, i per falta de compliment de les exigències establertes en aquesta web.
L’ORGANITZACIÓ no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments,
robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a internet,
com puguin ser problemes de funcionament de la xarxa, que puguin afectar els
vídeos presentats o al normal desenvolupament del reconeixement.

